
 

 

 

Oss, april 2022 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Fifty Fit Oss 

Woensdag 13 april 2022 

 

1)   

De voorzitter heet ieder van harte welkom en memoreert dat er de laatste twee jaren door het Coronavirus gedwongen 

maar weinig tot geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden en hoopt nu dat we als vereniging Fifty Fit de draad weer 

helemaal op kunnen pakken. Tevens stipt hij even aan wat de spelregels zijn in verband met de wijziging van de statuten 

en het huishoudelijk reglement. 

2)   

Zoals vermeld zijn er geen notulen opgemaakt. Alleen het 25-jarig jubileum van de vereniging was in dit jaar van 

toepassing. 

3 / 4) 

Nadat de voorzitter toegelicht heeft wat de wijzigingen inhouden worden de wijzigingen in stemming gebracht en gaat 

de ledenvergadering met unanieme stemmen akkoord en kan hij naar de notaris om een en ander aan te laten 

passen. Ook de aanpassing van het huishoudelijk reglement is met unanieme stemmen akkoord bevonden. 

5)   

De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van Adriaan Hendriks als penningmeester. 

6)   

Tonnie van Herpen wordt benoemd als erelid. Hij vind het een hele eer en geeft aan dat hij zich nog graag een tijdje 

verdienstelijk wil maken als groepsleider ‘Fietsen’. Dit wordt door de vergadering zeer gewaardeerd en met applaus 

gehonoreerd. Tevens werden tijdens deze vergadering ook nog als erelid benoemd: Jo van de Haterd, Willy Arts,  

Jan van Enckevort en Gerrit Eijsvogels.  

7)    

Aantal leden: 178 personen (waarvan 118 dames en 60 heren). Ten opzichte van 2019 zijn we per saldo 20 leden 

verloren. Verdeling: ‘Sportief Wandelen’: 67 personen, ‘Nordic Walking’: 43 personen, ‘Wandelen en Fietsen’: 79 

personen. Bij de verdeling komt het voor dat personen aan twee verschillende activiteiten deelnemen. Gemiddelde 

leeftijd van de leden is op dit moment 73 jaar. De gemiddelde leeftijd is lager geworden door het vertrek van een aantal 

oudere leden en toevloed van jongeren. Dit is een gunstige ontwikkeling voor de toekomst van onze vereniging. 

8)    

De penningmeester geeft een duidelijk beeld over de jaren 2020/2021. 

9)    

Voor 2022  zal er geen verhoging van de contributie plaatsvinden. De contributie van KWBN gaat wel omhoog van 

18,50 euro naar 19 euro. 

10)  

Statuair aftredend volgens rooster: 

 

2020  

Tonnie van Herpen aftredend als penningmeester: niet herkiesbaar en Adriaan Hendriks volgt hem op als penning-

meester. Tonnie van Herpen blijft wel groepsleider ‘Fietsen’. Vacature van groepsleider ‘Nordic Walking’ is nog niet 

opgevuld. Jan van Enckevort blijft dit voorlopig nog doen. Opnieuw een verzoek aan de vergadering om zich hiervoor 

in te zetten maar helaas zonder resultaat. 



 

 

 

 

2021  

Jo van de Haterd niet herkiesbaar als voorzitter. Blijft wel beschikbaar tot 2022. Arnold van de Heijden stelt zich 

kandidaat en de algemene vergadering gaat akkoord met deze benoeming. Jo van de Haterd blijft wel groepsleider 

‘Fietsen’. Gerrit Eijsvogels niet herkiesbaar als groepsleider ‘Wandelen’, zijn vervanger is benoemd Ad van Lent.  

Rini Eijsvogels blijft ook aan als groepsleider ‘Sportief Wandelen’. 

 

2022   

Willy Arts niet meer herkiesbaar als secretaris. Ria van de Haterd stelt zich kandidaat en de algemene vergadering 

gaat akkoord met de benoeming. Ria is de enige vrouw in het bestuur, misschien volgen er nu meer in de toekomst. 

11) 

De kascommissie zal gevormd worden door: Arnold van de Heijden (Granietstraat), Maria van Zeeland en Henk 

Scheurwater. 

12)      

Excursie juli 2022. Bij afwezigheid van Gerrit Eijsvogels geeft Jo van de Haterd een toelichting met nog een aanvulling 

daarop van Christ Bloks. De excursie gaat naar de nucleaire schuilkelder in Oss en alle informatie hierover vind je op 

de website van Fifty Fit Oss: http://www.fiftyfitoss.nl/excursies.html Deelname leden Fifty Fit is gratis en introducees 

betalen 7,50 euro per persoon. 

13)   

Huldiging 20 jaar lid van Fifty Fit: In 2020 waren dat Ine van Hal en Nellie van Sonsbeek en in 2021 waren dat Annie 

Smits en Mieke Veldhuis. De bloemen zijn bij hun thuis bezorgd door de groepsleiders. In 2022 betreft het Ginny van 

Beek, Siska van Orsouw en Marietje Broeksteeg alle drie lid van de ‘Wandelen en Fietsen’. Ginny krijgt een mooie bos 

bloemen uitgereikt door Marianne Bloks. Siska en Marietje waren jammer genoeg niet aanwezig maar zij zullen deze 

attentie thuis bezorgd krijgen.      

14) Rondvraag en mededeling 

Willy Arts bedankt het bestuur en de groepsleiders voor de prettige samenwerking die hij mocht ervaren als secretaris. 

Tevens nog een dankwoord aan Clasien van de Bogaert die jarenlang de attenties verzorgd heeft. Haar taak is inmiddels 

overgenomen door Marianne Bloks. 

Notulant:   

Willy Arts 
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